
לא היה ולא עתיד להיות
בבא בתרא

 ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שנימתני'

שובכות קרוב לזה שלו קרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:

 ... הכא במאי עסקינן במדדה דאמר רב עוקבא בר חמא כל המדדה אין מדדה יותר מנ' בעי ר' ירמיה רגלו אחת בתוך נ'גמ'

אמה ורגלו אחת חוץ מחמשים אמה מהו ועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא

רש"י

 שהיה מטריח עליהם:ועל דא אפקוהו.

תוספות

 אין לפרש משום דבעי מילתא דלא שכיחא כלל דהיכי איתרמי דרגלו אחת תוךועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא.

חמשים ורגלו אחת חוץ לחמשים בצמצום דהא אשכחנא דמתניתין נמי בכהאי גוונא איירי דקתני מחצה על מחצה יחלוקו

ונראה לרבינו תם דמשום הכי אפקוהו משום דמדדה אינו מדדה כלל יותר מחמשים אמה אפילו רגלו אחת דכל מדות חכמים

1כן הוא:

יומא

כיצד הלבישן כיצד הלבישן מאי דהוה הוה [רש"י: ומה צריך לנו לשאול] אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא לעתיד לבוא נמי

לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם אלא כיצד הלבישן למיסבר קראי [רש"י: דלא לירמו אהדדי ...] פליגי בה בני ר' חייא

2ורבי יוחנן חד אמר אהרן ואח"כ בניו וחד אמר אהרן ובניו בבת אחת

סנהדרין

 היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו שניהם רוצין רבימתני'

יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורה:

 מאי אינה ראויה אילימא חייבי כריתות וחייבי מיתות ב"ד סוף סוף אבוה אבוה נינהו ואמיה אמיה נינהו אלא בשוהגמ'

לאביו קאמר תניא נמי הכי רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורה

מאי טעמא דאמר קרא איננו שומע בקלנו מדקול בעינן שוין מראה וקומה נמי בעינן שוין כמאן אזלא הא דתניא בן סורר

ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר כמאן כרבי יהודה איבעית אימא ר' שמעון היא דתניא אמר

רבי שמעון וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו אלא לא היה ולא

עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר אמר ר' יונתן אני ראיתיו וישבתי על קברו כמאן אזלא הא דתניא עיר הנדחת לא

היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר כמאן כר' אליעזר דתניא רבי אליעזר אומר כל עיר שיש בה אפילו

מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת מאי טעמא אמר קרא ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחבה ושרפת באש וכיון דאי איכא

מזוזה לא אפשר דכתיב לא תעשון כן לה' אלהיכם אמר רבי יונתן אני ראיתיה וישבתי על תילה כמאן אזלא הא דתניא בית

המנוגע לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר כמאן כר' אלעזר בר' שמעון דתנן ר' אלעזר ברבי שמעון

אומר לעולם אין הבית טמא עד שיראה כשתי גריסין על שתי אבנים בשתי כתלים בקרן זוית ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס

מאי טעמא דר' אלעזר ברבי שמעון כתיב קיר וכתיב קירות איזהו קיר שהוא כקירות הוי אומר זה קרן זוית תניא אמר רבי

בבא בתרא כג:1
יומא ה:2

http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=23&daf=23b&format=text
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=6&daf=5b&format=text


אליעזר בר' צדוק מקום היה בתחום עזה והיו קורין אותו חורבתא סגירתא אמר רבי שמעון איש כפר עכו פעם אחת הלכתי

3לגליל וראיתי מקום שמציינין אותו ואמרו אבנים מנוגעות פינו לשם:

חובות הלבבות

ושאנחנו חייבים בהם ממה שזכרנו, וראיתי שהונחו ולא חובר בהם ספר מיוחד. והתבוננתי מה שהם בו אנשי דורנו מקוצר

דעתם להבינם, כל שכן לעשותם ולהתעסק בהם, והיה מחסד האלוהים עלי שהעירני לחקור על חכמת המצפון. וראיתי

במעשי קדמונינו זיכרונם לברכה ובמה שקבלנו מדבריהם, כי יותר היו זריזים ומשתדלים בחובת עצמם, ממה שהיו משתדלים

בתולדות הדינים והשאלות הנכריות הקשות. ושהשתדלותם הייתה בכללי הדינים ולברר עניין איסור והיתר, ואחר כך היו

מתעסקים ומשתדלים לברר מעשיהם וחובות לבותם. וכשהייתה באה לידם שאלה נוכרית מתולדות הדינים, היו מעיינים בה

בעת ההיא בדרך הסברה ומוציאים את דינה מן העיקר שהיה בידם, ולא היו מטרידים דעתם עליה קודם לכן, מפני שהיו

ענייני העולם נקלים בעיניהם. וכשהיו צריכין לפסוק את הדין בעניין ההוא, אם היה הדין ברור להם מן היסודות שקבלו

משם הנביאים עליהם השלום, היו פוסקים אותו על הדרך ההוא. ואם תהיה השאלה מן התולדות שמוציאים דינם מן

היסודות ההם, היו מעיינים בה דרך סברתם, ואם יסכימו כולם לדעת אחת, היו פוסקים, ואם היו חולקים בדין, היו פוסקים

כדעת הרוב, כמו שאמרו על הסנהדרין: "נשאלה שאלה לפניהם, אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, עומדים למניין: רבו

. וחברו)ס  "  מקומות רבים בש(. ומעיקר שבידם: "יחיד ורבים הלכה כרבים" ):  סנהדרין פח(המטהרין, טהרו, רבו המטמאים, טמאו" 

4 מוסרם ויושר מדותם המקובלות מהם כל איש בזמנו ובמקומו.מסכת אבותב

מאור עינים, אמרי בינה (ימי עולם) פרק מ"ו "והנה עם היות כי ברוב הספקות הנזכרים ובפרט על מהות האורים•

ותומים אין אצלי בכל מה שאומר דבר מכריח, טוב בעיני להזכירם … והנה עם היות פתחון פה נגד המבקש לו עתה

5גדולות כאלה ולתמוה עלינו כמו שתמה רב יוסף … הלכתא למשיחא וכההיא דיומא … דמקשי מאי דהוה הוה …

•http://seforim.blogspot.com/2009/08/some-literary-scholarly-halachic.html

•https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/DY_Item/5670-sFile.pdf

•http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/kiteze/bar.html

עדין שטינזלץ, מדוע הוצא רבי ירמיה מבית המדרש?, סיני, גליון נ"ד, תשכ"ד•

•http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-

%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%9C
%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA1

סנהדרין עא.3
.חובות הלבבות, הקדמה4
.מאור עינים, אמרי בינה (ימי עולם) פרק מ"ו5

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/madua.htm
https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/DY_Item/5670-sFile.pdf
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20254&pgnum=407
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikisource.org/w/index.php?search=%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93+%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%3A%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9
http://he.wikisource.org/w/index.php?search=%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93+%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%3A%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9
http://he.wikisource.org/w/index.php?search=%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93+%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%3A%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%A4%D7%97_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%A4%D7%97_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%95%D7%AA,_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=24&daf=71&format=text
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